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هل لديكم____؟ Onko teillä ___?

السؤال عن غرض محدد

أين يمكنني إيجاد______؟ Mistä löydän ___?

السؤال عن مكان شيء محدد

كم سعر هذا؟ Paljonko tämä maksaa?

السؤال عن سعر شيء محدد

هل لديكم أي شيء أقل سعرا من هذا؟ Onko teillä mitään edullisempaa?

طلب شيء أقل سعرا

في أي ساعة تفتتحون/تغلقون؟ Mihin aikaan avaatte / suljette?

السؤال عن ساعات االفتتاح/اإلغالق

أنا أتفرج وحسب Katselen vain.

إعالم البائع بأنك تتفرج وحسب ولست بحاجة إلى أية مساعدة في الوقت الحالي

سأشتريه. Ostan sen.

اإلعالم بقرارك بالشراء

هل يمكنني الدفع بواسطة بطاقة االئتمان؟ Voinko maksaa luottokortilla?

السؤال إن كان المتجر يقبل بطاقة االئتمان

هل يمكنني الحصول على اإليصال من
فضلك؟

Saisinko kuitin, kiitos?

طلب اإليصال

هل يمكنني الحصول على حقيبة من
فضلك؟

Saisinko kassin, kiitos?

طلب حقيبة
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أود إعادة هذا. Haluaisin palauttaa tämän.

التوضيح بأنك ترغب في إعادة شيء ما
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هل يمكنني تجريب هذا من فضلك؟ Voisinko sovittaa tätä?

السؤال إن كان يمكنك تجريب قطعة مالبس

أين هي غرف التبديل؟ Mistä löydän sovituskopit?

السؤال عن غرف التبديل

هل لديكم هذا بقياس_____؟ Onko teillä tätä___?

طلب قياس محدد للمالبس

...صغير؟ ...S-kokona?

قياس المالبس

.... متوسط؟ M-kokona?

قياس مالبس

... كبير؟ L-kokona?

قياس مالبس

... كبير جدا؟ XL-kokona?

قياس مالبس

هل لديكم هذا الحذاء بقياس _____؟ Onko näitä kenkiä kokona ___?

طلب قياس محدد للحذاء

إنه صغير جدا. Se on liian pieni.

اإلعالم بأن قطعة مالبس ما صغيرة جدا
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إنه كبير جدا. Se on liian iso.

اإلعالم بأن قطعة مالبس ما كبيرة جدا

هل يبدو هذا جيدا علي؟ Näyttääkö tämä hyvältä päälläni?

طلب رأي شخص بمنظر قطعة مالبس
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سأعطيك _[المبلغ]_ثمنا لهذا. Annan tästä [määrä].

اقتراح بسعر بدئي

هذا غال جدا! Se on aivan liian kallis!

االعتراض على السعر ألنه مرتفع جدا

لقد رأيت هذا بسعر _[المبلغ]_في مكان
آخر.

Näin tämän _[määrä]_ hintaan muualla.

اإلشارة إلى سعر أرخص في متجر آخر

عرضي األخير هو _[المبلغ]_! _[määrä]_ on viimeinen tarjoukseni!

وضع سعر نهائي

إذا أنا غير مهتم. Siinä tapauksessa en ole kiinnostunut.

إظهار عدم االهتمام

إذا سأذهب إلى مكان آخر. Sitten menen jonnekin muualle.

إظهار عدم االهتمام بالتهديد بالذهاب

ال يمكنني دفع هذا السعر! Minulla ei ole varaa siihen!

االعتراض على السعر بالقول بأنك ال تملك هذا المبلغ من المال

هذا أغلى من السعر الذي يمكنني تحمله
ولكنني سآخذه.

Se on enemmän kuin mihin minulla olisi varaa, mutta
otan sen.

قبول الصفقة بندم خفيف
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